
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลปูโยะ

อําเภอ สุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,018,000 บาท
งบบุคลากร รวม 5,618,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน/รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน จํานวน 12 เดือน      

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 1 คน/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน จํานวน 12 เดือน  
     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1
 คน / รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  2 คน จํานวน 12 เดือน  
     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 1 คน จํานวน 12 เดือน  
     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาฯ/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน  
     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,738,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานในหน่วยงานสํานักปลัด และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน  6 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.ปฎิบัติ
งาน ของ อปท. ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ  
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 258,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดสํานักปลัด ทีควรได้รับตามระเบียบฯ และหนังสือสังการที
เกียวข้อง  
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,138,080 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 8 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 312,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.ปฎิบัติ
งาน ของ อปท. ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ      

งบดําเนินงาน รวม 4,240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 540,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
. เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ หรือ
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ๆ  
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างทีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อนชาระ
เงินกู้ สําหรับพนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักปลัด ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และผู้บริหาร ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
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ค่าใช้สอย รวม 2,540,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายวัน/รายเดือน ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ฯลฯ  
     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุมสภารับรองผู้มาตรวจเยียมและศึกษาดู
งาน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆ เช่นงานวันพ่อแห่งชาติ วัน
แม่แห่งชาติ ฯลฯ  
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิน และการ
เลือกตังในทุกระดับ

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและหรือสมาชิกสภาท้อง
ถิน เลือกตังในระดับประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง
กําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีตําแหน่งว่าง รวมถึงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลเกียวกับการเลือกตัง ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้างฯ
สังกัดสํานักปลัด โดยเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ทีสามารถเบิกได้  
     

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 2 หน้า 98  

ค่าเบียเลียง ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าชดใช้เสียหายหรือสินไหมทด
แทน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าชดใช้เสียหาย
หรือสินไหมทดแทน  

ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา ฯลฯ  

โครงการกิจกรรม 5 ส. จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 5 หน้า 107 
โครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 1 หน้า 100 
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ จํานวน 400,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 1 หน้า 105  

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสองข้างถนนสายในตําบล จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 2 หน้า 100 
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ
.ศ.2540 แก่ บุคลากรและประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 4 หน้า 106 
โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการสําหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และพนักงานจ้าง อบต.ปู
โยะ

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 2 หน้า 106 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กล้องถ่ายรูป เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี และอืนๆ ฯลฯ       
      
     

ค่าวัสดุ รวม 590,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําต้องเป็นต้องใช้
ในสํานักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าจัดซือแบตเตอร์
รี ยางนอก ยางใน นํามันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้าง หม้อนํา ฯลฯ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง จาระบี ฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง
และภาพอัดขยายภาพดาวเทียม ฯลฯ     
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก เครือง
พิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครืองกระจายสัญณาณ โปรแกรม ฯลฯ     
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วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือค่าวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ  
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานและสถานทีทีอยู่ความรับผิดชอบของ 
อบต. ปูโยะ ฯลฯ     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานและสถานทีที อบต. รับผิดชอบ ฯลฯ     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงิน การ
คลังรัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสาร
อืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญณาณดาวเทียม ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เข่นเครืองจักรกล ยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นการยกเครือง
ใหม่ การปะผุสีรถทังคัน , ปะผุถังนําทังถัง ฯลฯ   ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง       
      
      
     

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างการสํารวจประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ข้อ 7 หน้า 107)    

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
-อุดหนุนให้กับเทศบาลตําบลปาเสมัส
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
และเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง
ระดับอําเภอ การจ้างลูกจ้างชัวคราว วัสดุสํานักงาน และอืนๆ  
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,584,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,936,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,936,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 879,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน   
     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.ปฎิบัติ
งาน ของ อปท. ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ  
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับ ผอ.กองคลัง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ       
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 614,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.ปฎิบัติ
งาน ของ อปท. ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ     

งบดําเนินงาน รวม 648,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 278,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่นคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ 
หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน 
และพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง  
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อนชาระ
เงินกู้ สําหรับพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบล   
     

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายวัน/รายเดือน ค่าจ้างเหมาบริการ
อืน ค่าธรรมเนียม  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ของพนักงาน พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  
     
     

โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 6 หน้า 107  
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กล้องถ่ายรูป เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี และอืนๆ ฯลฯ         

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น 
เครืองเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม และแบบพิมพ์ 
ต่างๆ  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก
เครืองพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครืองกระจายเสียงสัญณาณ 
โปรแกรม ฯลฯ     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 401,001 บาท
งบบุคลากร รวม 260,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 260,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.ปฎิบัติ
งาน ของ อปท. ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ      

งบดําเนินงาน รวม 141,001 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่นคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ
หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน 
และพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อนชาระ
เงินกู้ สาหรับพนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักปลัด ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และผู้บริหาร ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
     

ค่าใช้สอย รวม 50,001 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,001 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายวัน/รายเดือน ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ฯลฯ  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจ้างสังกัดสํานัก
ปลัด เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ  
     

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 1 หน้า 96  

โครงการฝึกอบรม และฝึกทบทวน อปพร. ภายในตําบล จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 3 หน้า 97  
     

โครงการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่า และฝึกอบรม ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 5 หน้า 97  

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอปพร. เช่น ค่าเครืองแบบ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ  
     

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น  ถุงมือ หมวก ฯลฯ  
     

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครือง แท่นชาร์ท แบตเตอรี 1 ก้อน เสา
ยาง เหล็กพับ ราคาเครืองละ 12,000 บาท จํานวน 5 เครือง รายละเอียด
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือน มีนาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 (ผ.08) ข้อ 2 หน้าที 125
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,476,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,666,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,666,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานสังกัดส่วนการศึกษา จํานวน 2 อัตรา
และครู ผดด. 1 อัตรา จํานวน 12  เดือน  
     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.ปฎิบัติ
งาน ของ อปท. ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ  
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับ ผอ.กองการศึกษาฯ ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 590,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.ปฎิบัติ
งาน ของ อปท. ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ      

งบดําเนินงาน รวม 810,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ หรือเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ  สําหรับพนักงาน และ
พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา   และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อนชาระ
เงินกู้ สําหรับพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ   
     

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายวัน/รายเดือน ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาทําวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของ พนักงาน พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆที
สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ  
     

โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 7 หน้า 89  
     

โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 8 หน้า 89  

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 1 หน้า 104  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สู่อาเซียน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 9 หน้า 89  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สิน บํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ภาย
ในกองการศึกษาฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
     

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานทีสามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีสามารถเบิกได้
ตาม ระเบียบฯ  
     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,065,061 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,777,061 บาท
ค่าใช้สอย รวม 972,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 5 หน้า 88  
     

โครงการทัศนศึกษาเพือพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กก่อนก่อนวัยเรียน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 6 หน้า 88  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 792,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
120 คน ๆละ 20 บาท 245 วัน จํานวน  588,000 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ข้อ 1 หน้า 87
-ค่จัดการเรียนการสอศูนย์นพัฒนาเด็กเล็ก 120 คนๆละ 1,700
 บาท จํานวน 204,000 บาท (เงินอุดหนุน)
 

ค่าวัสดุ รวม 1,805,061 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,805,061 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม)  ให้กับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลปูโยะ จํานวน  3 แห่ง
     -โรงเรียนบ้านลาแล 397 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน 
       จํานวน 760,731.40 บาท
     -โรงเรียนโต๊ะเวาะ 283 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน
       จํานวน 542,284.60 บาท
     -โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 142 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน 
       จํานวน 272,101 บาท
     - และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 120 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน 
       จํานวน 229,944 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –2564) 
ข้อ 3 หน้า 88      
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,288,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,288,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,288,000 บาท
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) จํานวน 3 โรง ดังนี  
  -โรงเรียนบ้านลาแล 397 คนๆละ 20 บาท 200 วัน จํานวน 
   1,588,000 บาท
  -โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 283 คนๆละ 20 บาท 200 วัน จํานวน     
   1,132,000 บาท
  -โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 142 คนๆละ 20 บาท 200 วัน จํานวน   
    568,000 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 2564 ) ข้อ 2 หน้า 87  
     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 2,658,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 258,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 1 หน้า 92  
     

ค่าวัสดุ รวม 208,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที
สามารถเบิกได้ตาม ระเบียบฯ  
     

วัสดุอืน จํานวน 198,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือถังขยะขนาดความจุ 120 ลิตร ผลิตจากพลาสติก
โพลีเอทีลีน เกรด A ทรงเหลียม มีล้อยาง 2 ล้อ พร้อมฝาปิด มีหูจับ
แบบสอดมือได้ สีของถังและฝาถังสีเด่ยวกัน พร้อมพิมข้อความ
ตาม อบต.กําหนด  จํานวน 100 ใบ
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งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน จํานวน 2,400,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 170
 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี
  1.ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์
เมตร    
     และสามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
  2.นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
  3.ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด
     ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว
  4.มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
ทังนี ซือตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ สํานักงประมาณ 
ณ  มีนาคม 2560 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) (ผ 08) ข้อ 16 หน้า 127

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,238,400 บาท
งบบุคลากร รวม 876,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 876,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 462,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.ปฎิบัติ
งานของ อปท. ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ   
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับ ผอ.กองสวัสดิการสังคมทีมีสิทธิได้
รับตามระเบียบฯ  
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างฯ สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 2 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.ปฎิบัติ
งานของ อปท. ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ  
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งบดําเนินงาน รวม 357,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ หรือเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน และพนักงานจ้าง
สังกัดกองสวัสดิการสังคม และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อนชาระ
เงินกู้ สําหรับพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบลทีได้รับ
ตามระเบียบฯ  
     

ค่าใช้สอย รวม 185,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายวัน/รายเดือน ค่าจ้างเหมาบริการ
อืน ค่าธรรมเนียม  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 55,800 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของ พนักงาน พนักงานจ้างสังกัดกองสวัสดิการสังคม เช่น ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ  
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สิน และบํารุงรักษาครุภัณฑ์
ภายในกองสวัสดิการสังคม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานทีสามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีสามารถเบิกได้
ตาม ระเบียบฯ  
     

งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะตังคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด จํานวน 4,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือโต๊ะตังคอมพิวเตอร์ไม้ ขนาด 80 ซม.
พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด  ซึงไม่สามรถจัดซือได้ตามราคามาตราฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซือตามราคาซือขายในท้องตลาด ชึงเป็นราคาประหยัด 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
ข้อ 3หน้า 125 (ผ.08)     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,074,519 บาท
งบบุคลากร รวม 1,368,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,368,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.ปฎิบัติ
งาน ของ อปท. ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตําแหน่งให้กับ ผอ.กองช่าง  
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างฯ สังกัดกองช่าง 
จํานวน 2 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.ปฎิบัติ
งาน ของ อปท. ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ  
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งบดําเนินงาน รวม 644,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 254,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ หรือเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน และพนักงานจ้าง
สังกัดกองช่าง และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อนชาระ
เงินกู้ สําหรับพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ  
     

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายวัน/รายเดือน ค่าจ้างเหมาบริการ
อืน ค่าธรรมเนียม  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของ พนักงาน พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่า.ใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กล้องถ่ายรูป เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี และอืนๆ ฯลฯ         

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานทีสามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้างทีสามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีสามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  
     

งบลงทุน รวม 62,519 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,519 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือชุดทดสอบคอนกรีต Slum Test จํานวน 5,457 บาท
เพือจัดซือชุดทดสอบคอนกรีต Slum Test จํานวน 1 ชุด 
ซึงไม่สามารถจัดซือได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซือตามราคา
ซือขายตามท้องตลาด ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561-2564 (ผ.08) ข้อ 12 หน้า 126
จัดซือแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต จํานวน 7,062 บาท
เพือจัดซือชุดแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต  จํานวน 1 ชุด ซึงไม่สามารถจัด
ซือได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซือตามราคาซือขายตามท้องตลาด 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (ผ.08) 
ข้อ 13 หน้า 126

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  
เข่นเครืองจักรกล ยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นการยกเครืองใหม่ 
การปะผุสีรถทังคัน , ปะผุถังนําทังถัง ฯลฯ   ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง      
     
     
     
     

งานไฟฟ้าถนน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าทีสมารถเบิกได้ตามระเบียบฯ  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 574,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 574,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 574,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการlสนัสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหารยาเสพติดบําบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพ
ติดในตําบล

จํานวน 104,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 8 หน้า 86 
(เงินอุดหนุน)
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 1 หน้า 85  
     

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 2 หน้า 85  

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 3 หน้า 85  

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 2 หน้า 95  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันสมควร จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 4 หน้า 86  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 7 หน้า 86 

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 1 หน้า 99
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 5 หน้า 86  

โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 3 หน้า 95  
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 2 หน้า 111
โครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ฯลฯ จํานวน 180,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 6 หน้า 86  

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน และเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 1 หน้า 111

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวาตอนียะห์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 5 หน้า 91      

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน (บึงรามิงเกมส์) จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 2 หน้า 90  
โครงการแข่งขันกีฬาประจําปีต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 1 หน้า 90  
โครงการแข่งขันกีฬาพืนบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 3 หน้า 90 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 687,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานกวนอาซูรอสัมพันธ์ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ข้อ 6 หน้า 102      

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ข้อ 2 หน้า 101 
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ข้อ 4 หน้า 102 
โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ข้อ 3 หน้า 101 
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โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
พือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 1 หน้า 101 
โครงการตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
พือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 7 หน้า 102 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ การถือศิลอดในเดือนรอมฏอนสัญจร จํานวน 120,000 บาท
พือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 5 หน้า 102 
โครงการศาสนิกสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ข้อ 10 หน้า 103  
โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร (ดะวะห์สัญจร) จํานวน 50,000 บาท
พือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 9 หน้า 103 
โครงการอบรมศาสนาสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบล จํานวน 10,000 บาท
พือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ข้อ 8 หน้า 103 

งบเงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 67,500 บาท
อุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอสุไหงโก-ลก  
   -โครงการสนับสนุนงานประเพณีของดีเมือง  
    นรา จํานวน 65,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
    (พ.ศ. 2561 – 2564) (ผ 02) ข้อ 1 หน้า 118
อุดหนุนให้กับสํานักงานท้องถินจังหวัดนราธิวาส
   -โครงการตกแต่งเรือบุปผชาติในการแข่งขันเรือหน้าพระทีนัง 
     จํานวน 2,500 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
     (พ.ศ. 2561 – 2564) (ผ 02) ข้อ 2 หน้า 118  
     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,294,390 บาท
งบลงทุน รวม 4,294,390 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,294,390 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างคูระบายนํา คสล. ต่อจากหน้าบ้านโต๊ะอิหม่าม – สายลาเย็ง  
หมู่ที 2

จํานวน 567,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างคูระบายนํา คสล. 
ต่อจากหน้าบ้านโต๊ะอิหม่าม – สายลาเย็ง ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร ระยะ
ทาง  270  เมตร ตามแบบรายละเอียด อบต. กําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ข้อ 51 หน้า 77 (ชดเชยรายได้)
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โครงการก่อสร้างคูระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิดหน้าโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 
หมู่ที 3

จํานวน 750,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างคูระบายนํา คสล
. พร้อมฝาปิดหน้าโรงเรียนโต๊ะเวาะ  ขนาด 0.40 x 0.50  เมตร  
ระยะทาง  300  เมตร ตามแบบรายละเอียด อบต. กําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ข้อ 52  
หน้า 77  (ชดเชยรายได้)

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านลาแล จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่
บ้าน ขนาดกว้าง  7  เมตร  สูง  5.50  เมตร ตามแบบรายละเอียด 
อบต. กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ข้อ 57  หน้า 78

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสํานักสงฆ์สระนํา หมู่ที 5 จํานวน 426,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสํานักสงฆ์สระนําขนาดกว้าง  4  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
ระยะทาง  150  เมตร ตามแบบรายละเอียด อบต. กําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ข้อ 21 หน้า 66  (ชดเชยรายได้)

โครงการก่อสร้างท่อเหลียม คสล. สายกาแลบือเด หมู่ที 2 จํานวน 850,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อเหลียม คสล. 
สายกาแลบือเด  กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร  ขนาด 3 ช่อง  1 จุด 
ขนาด 2 ช่อง  1  จุด ตามแบบรายละเอียด อบต. กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ข้อ 65 
 หน้า 80  (ชดเชยรายได้)

โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุ อบต.ปูโยะ จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุ 
อบต.ปูโยะ  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  14  เมตร ตามแบบรายละเอียด 
อบต. กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ข้อ 61  หน้า 79

โครงการถมดินลานกีฬาหมู่บ้านเพิมเติม หมู่ที 4 จํานวน 400,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างตามโครงการถมดินลานกีฬาหมู่บ้าน
เพิมเติม ขนาดกว้าง  30  เมตร  ยาว  40  เมตร  
ยกระดับ 0.80 เมตร  ตามแบบรายละเอียด อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  
ข้อ 42  หน้า 74

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษา ปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ถนน คูระบายนํา 
อาคาร ฯลฯ

จํานวน 301,390 บาท

เพือเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ถนน คูระบาย
นํา 
อาคาร ฯลฯ      
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันแตงโม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 1 หน้า 93  
     

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 2 หน้า 93  

โครงการฝึกอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อ 3 หน้า 93  
     

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม ปุ๋ย ฯลฯ  
     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,233,609 บาท
งบกลาง รวม 9,233,609 บาท
งบกลาง รวม 9,233,609 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างฯ ตังจ่ายตาม 
พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติม     

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,600,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้ให้แก่ผู้สูงอายุ     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,536,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปูโยะ
จํานวน 2 ราย  ปรากกในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 1
 หน้า 94 
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สํารองจ่าย จํานวน 600,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนสําหรับแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนทีเกิดจากเหตุสาธารณภัยทีเกิดขึนอย่างเฉียบพลัน
ต่าง ๆ เช่น วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง  อัคคีภัย  ไฟป่า  ฯลฯ  
     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 160,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย
   1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลปูโยะ     
      จํานวน 140,000 บาท
   2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนปูโยะ จํานวน 20,000 บาท  
     

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่าทําศพให้กับพนักงาน พนักงาน
จ้าง จากการปฏิบัติหน้าที ฯลฯ  

     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 155,609 บาท
เพือส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปี ตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบานาญข้าราชการท้องถิน และตามระเบียบกฎหมายหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง     
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